
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

 

                                                                                                                  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л №20 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.03.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Преразглеждане на Решение № 242 взето по Протокол № 19 от заседание на 

Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 24.02.2017 г., съгласно Заповед № ОА-

АК-95/14.03.2017 г. на Областен управител с административен център Благоевград. 

2…………….. 

С поименно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №257 

     На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Хаджидимово 

потвърждава Решение № 242 по Протокол №19/24.02.2017 г., а именно: 

     На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 3, т. 1 и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, 

чл. 192, ал. 3 и чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, Общински съвет –  Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

1. ДАВА предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права и 

сервитути в полза на заявителя – Валентин Емилов Бозов от град Гоце Делчев, върху 

ПИ № 018022 с НТП - Пасище, мера, публична общинска собственост, находящо се в 

местността ”СТАРИТЕРЕ ЛОЗЯ” в землище на село Тешово, община Хаджидимово - 

право на преминаване на основание чл.192, ал.3 от ЗУТ , съгласно приложения скица – 

проект от „Благоевградски териториален кадастър” ЕООД.  

 2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие - пет години от 

датата на приемането на настоящото решение. 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

 

Протоколчик: Анелия Стойкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

 

                                                                                                                  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л №20 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.03.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

2. Преразглеждане на Решение № 244 взето по Протокол № 19 от заседание на 

Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 24.02.2017 г., съгласно Заповед № ОА-

АК-96/14.03.2017 г. на Областен управител с административен център Благоевград. 

С поименно гласуване: 14 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №258 

     На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Хаджидимово 

потвърждава Решение № 244 по Протокол №19/24.02.2017 г., а именно: 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 32, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните 

правомощия на кметовете на Община Хаджидимово, Общински съвет – Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

1. Да се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ по реда на глава 

пета от НРПУРОИКПК за продажба на следния недвижим имот – частна общинска 

собственост, а именно:  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) І (първи), имот 

планоснимачен номер 34 (тридесет и четвърти) от квартал 12 (дванадесети) по сега 

действащия план на село Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград, 

одобрен със заповед № 2631/1951 год., с площ за имота от 2 970 (две хиляди 

деветстотин и седемдесет) квадратни метра, ведно с построената в същия имот 

ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА СГРАДА – бивше училище, със застроена площ 

от 460 (четиристотин и шестдесет) квадратни метра, при съседи за същия: от всички 

страни - улица, актуван с акт за частна общинска собственост № 41/05.12.2002 год., 

вписан в Службата по вписвания – гр.Гоце Делчев при Агенцията по вписванията – 

гр.София с вх.рег. № 1730, парт.№ 2787, акт № 147, том  VІІ, дело № 1419/12.12.2002 

год. 



2. Одобрява  експертната оценка за определяне на пазарната стойност за имота,  

възлизаща в  размер на 27 000 (двадесет и седем хиляди) лева. 

 

 3.Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 30 000 (тридесет 

хиляди) лева. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

 

Протоколчик: Анелия Стойкова 

 


